OBEC BOHUŇOVICE
570 01 LITOMYŠL
ZÁPIS

ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA DNE

přítomní zastupitelé:

18. 1. 2018

Jaromír Gregor
Ladislav Ryšan
Stanislava Macková
Jiří Mikulecký
Zdeněk Kubát
Irena Vilčková
Božena Dvořáková

omluveni:
veřejnost:

Eva Novotná

Zahájení schůze v 19:15 hodin.
Po přivítání a úvodním slovu starosta navrhl ověřovatelé zápisu:
Jiří Mikulecký
Božena Dvořáková
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
a dále starosta přednesl program schůze:
1. Návrh na zvláštní členský příspěvek pro Skupinový vodovod
Bohuňovice
2. Rozpočtové opatření č. 10/2017
3. Platy zastupitelů obce od 1. 1. 2018
4. Žádost o finanční dar pro Farní charitu Litomyšl
5. Diskuze

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

1) Skupinový vodovod Bohuňovice bude v roce 2018 realizovat

rekonstrukci hlavního řádu do obce Řídký. Na financování se budou
obce podílet společným dílem podle počtu obyvatel k 1. 1. 2017. Pro obec
Bohuňovice to představuje 103 x 1.204,80 Kč = 124 094,40,-Kč.
Zastupitelé se usnesli, že tuto částku obec na svazek převede.
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
1

vyvěšeno na e-desce: http://www.bohunovice.net/e-deska

2) Účetní seznámila ZO se schváleným rozpočtovým opatřením č. 10/2017,

které je nedílnou součástí tohoto zápisu.
3) V souvislosti se změnou zákona o odměňování obecních zastupitelů

starosta navrhuje valorizaci odměn:
starosta:
11.000,místostarosta:
9.500,člen zastupitelstva bez další funkce:
750,člen zastupitelstva s funkcí:
900,Místostarosta navrhuje navýšení platu účetní o 1.000,- Kč – celkem 9.000,Kč. Navýšení mezd bude platné od 1. 2. 2018.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
4) Obec obdržela žádost od Farní charity v Litomyšli o dar na služby

a provoz. Charita žádala o 8.000,- Kč, místostarosta navrhuje 3.500,Kč. Starosta dává hlasovat:
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

5) Diskuze

- karneval – termín 24. 2. od 14:00 hod, hudba potvrzena
obec přispěje na tombolu částkou 3.000,- Kč
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

- rekonstrukce knihovny – místnost vyklizena, knihy přestěhovány do
prodejny potravin. Po rekonstrukci starosta navrhuje vrátit pouze část
knih zpět a zbytek vyhodit do kontejneru. Místostarosta navrhuje dát
spoluobčanům vědět o knihách k dispozici (vyhlásit rozhlasem,
do oběžníku), zastupitelé s návrhem souhlasí.
- při Tříkrálové sbírce se vybralo 6.512,- Kč
- starosta informuje o proběhnuvším jednání v obce Sedliště s občany
z Kornic ohledně D35 – posun D35 dál od obce Kornice, snížení náspu,
vybudování záchytné nádrže na dešťovou vodu, apod.
- Václav Sedláček se Sedlišť nabídl promítání se svých cest. Nejprve je
nutné dokončit rekonstrukci oken ve třídě, poté bude oznámen termín.
Ukončení schůze v 20:00 hodin.
Zapsal:

Ladislav Ryšan

Ověřil:

Jiří Mikulecký
Božena Dvořáková

vyvěšeno: 18. 1. 2018
sejmuto:
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